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Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), les xifres mun-
dials no paren de créixer. el 2017 han viatjat 1.322 milions de perso-
nes arreu del món, amb un augment del 7% (70 milions de persones 
més) respecte de l’any anterior; i les previsions apunten a que aquest 
fort impuls es mantindrà durant el 2018, amb un ritme proper al 5%. 
Les xifres de creixement afecten a països de tots els continents, amb 
europa com a capdavantera, assolint els 671 milions de turistes. 
espanya ha batut el seu propi rècord de visitants: segons dades del 
MINeTAD, el 2017 van arribar 82 milions de visitants a l’estat es-
panyol, amb un creixement del 9% respecte de 2016. el 2017 també 
va ser positiu per catalunya, que va rebre més de 18 milions de 
turistes, situant-se un any més com la primera comunitat en nombre 
de visitants estrangers.

L’objectiu de la present jornada és de tractar sobre l’habitatge va-
cacional a catalunya tant des de l’anàlisi de l’oferta existent, com 
de la demanda interna i externa del mateix. També serà objecte 
d’estudi els aspectes jurídics i fiscals a considerar en la venda a 
extrangers, així com del seu finançament en fase de promoció i 
d’adquisició finalista.

Inscripció
L’habitatge vacacional a catalunya
Dilluns 11 de juny de 2018
Auditori de Vila-seca, Sala Malapeira
Plaça Frederic Mompou, 1 · 43480 - Vila-seca, 
Tarragona

Inscripcions i consultes
Tel. 932 374 967 · Fax 93 237 36 92 
aula@apcecat.cat

Places limitades

Introducció
L’habitatge vacacional a catalunya
Dilluns 11 de juny de 2018

Aquest PDF permet emplenar les dades d’inscripció a partir del programa Adobe 
Acrobat i Adobe Reader, de manera que si estan interessats han de completar els 
camps del formulari, guardar el document amb les dades que es demanen i fer clic 
en el botó “enviar”. Si es troba amb algun problema per enviar el PDF emplenat, per 
favor, descarreguin el PDF en el seu ordinador i emplenin-ho des del mateix. Per a 
qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

Programa
09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 10:15 Presentació de la jornada
Sra. Manuela Moya
Tinent d’alcalde i Regidora de Serveis al Territori i 
ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca
Sr. Marc Montagut
1er. Tinent d’Alcalde de l’ajuntament de Salou
Sra. Mercè Dalmau 
1a. Tinent d’Alcalde i Regidora de Turisme de  
l’Ajuntament de cambrils
Sr. Agustí Subirats
Director d’Àrea de Negoci de costa Daurada de 
caixaBank
Sr. eduard Brull
President de la  comissió de conjuntura 
econòmica, turisme i internacional de l’APce

10:15 - 10:45 Tendències i perspectives del sector immobiliari
Sra. consuelo Villanueva
Directora de Instituciones y Grandes cuentas de ST 
Sociedad de Tasación

10:45 - 11:15 CaixaBank Hotels & Tourism: nova línia 
de negoci exclusiva pel sector turístic 
Sr. Albert Pascual
Responsable Sector Turístic Territorial catalunya de 
caixaBank

11:15 - 11:45 Pausa-Cafè

11:45 - 12:15 Aspectes jurídics-fiscals a considerar 
en la venda a extrangers
Sr. Victor Delgado
Advocat de cuatrecasas

12:15 - 12:45 Expectatives del sector immobiliari
Sr. Victor Martínez
Director del centre d’empreses Negoci 
Immobiliari de caixaBank

12:45 - 13:15 La comercialització d’habitatge a l’exterior
Sr. Jorge campreciós
Director of Developments de engel & Völkers

13:15 - 13:30 Clausura de la Jornada
Sr. Daniel Roig
President de la comissió Territorial
de la Província de Tarragona de l’APce
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De conformitat amb la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
comercio electrónico (LSSIce), la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos i el Re-
glament General de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les seves dades serán 
incorporades en una base de dades de contactes formant part d’un fitxer automatitzat. 
La finalitat del tractament de les dades facilitades és poder gestionar la seva sol·licitud 
d’inscripció, així com per a mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre 
qüestions relatives a l’activitat de la institució i els serveis que ofereix l’Associació de Pro-
motors i Constructors d’Edificis de Catalunya. Les dades proporcionades es conservaran 
mentre no se sol·liciti la seva supressió per part del titular. Les dades no se cediran a 
tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al seu tractament 
enviant un e-mail a dpd@apcecat.cat o contactant amb l’adreça següent: Avinguda Dia-
gonal, 472-476, escala A entresòl - 08006 Barcelona. Poden consultar la nostra política 
de privacitat a: http://apcebcn.cat/avis-legal/ 

Marcar amb una X
Dono el meu consentiment perquè les dades facilitades puguin ser utilitzades per 
gestionar la meva sol·licitud d’inscripció, així com per a mantenir-me informat, fins 
i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat de la institució i els 
serveis que ofereix l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya. 
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